Verkefni sveitarstjóra
Tímabil: október 2022
Helstu verkefni:
Verkefni í undirbúningi:
• Undirbúningur heimsóknar á Nauteyri í haust, með sveitarstjórn. Mikilvægt að
kynnast starfsemi Háafells þar
• Undirbúningur að vinnu við starfsáætlun sveitarstjórnar – hugmyndavinna
• Undirbúningur að endurbættu verkbókhaldi með forstöðumönnum –
hugmyndavinna
• Umhverfisátak í Strandabyggð. Í undirbúningi og í samráði við Heilbrigðiseftirlit
Vestfjarða.
Verkefni í vinnslu:
• Fjárhagsáætlanagerð, undirbúningur og fundir
• Undirbúningur verkefnayfirlits forstöðumanna, deilda og nefnda
• Samskipti við aðila sem hafa lagt inn umsókn um vilyrði fyrir lóð undir
hótelstarfsemi. Fundir, símtöl og bréfaskriftir
• Gerð samfélagssáttmála um styrkveitingar. Endurskoðun texta
• Undirbúningur að markaðssetningu á Strandabyggð/Steingrímsfirði/Hólmavík sem
áfangastaðar fyrir lítil og meðalstjór skemmtiferðaskip. Gagnaöflun hafin vegna
kynningar á Strandabyggð. Þarf að vinna með Vestfjarðastofu og tengja við
verkefnið; Innviða- og þekkingargreining í Strandabyggð
• Hagræðingarmöguleikar skoðaðir
o Úthýsing skólaaksturs
• Þarfagreining vegna hugsanlegrar hitaveitu. Þarfnast meiri tíma, verður lagt fyrir
nóvember fund – næst ekki. Áfram í vinnslu
• Endurskipulagning gámasvæðis á Tanganum
• Samskipti við verktaka vegna vegriðs á Borgabraut, fyrir ofan leikskóla.
Verkefnum lokið:
• Menntastefna Vestfjarða, vinnufundur á Hólmavík á vegum Vestfjarðastofu, 4.
október, undirbúningur og þátttaka
• Þingmannafundur í Bolungarvík, 5. Október
• Vinnufundir sveitarstjórnar vegna fjárhagsáætlanagerðar
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Fundur með Orkubúi Vestfjarða, 10. Október, vegna jarðhita á Gálmaströnd og
hugsanlegrar hitaveitu
Fundir og samráð vegna stöðu BS Vest
o Stjórnarfundir í BS Vest, bæði sem fjar- og stöðufundir
Verkefnafundur með forstöðumanni áhaldahúss/Sorpsamlags - fastafundir
o Farið yfir verkefni, stöðu og framkvæmd
Fundur í ADH nefnd, 10. Október
Aðalfundur samtaka sjávarútvegssveitarfélaga, 12. Október
Aðalfundur Jöfnunarsjóðs, 12. Október
Fjármálaráðstefna sveitarfélaga, 13-14. Október
Umræða og undirbúningur skoðunarferðar í Leikskóla vegna framkvæmda á
leikskólalóð
Fundur í undirbúningshópi um endurskoðun aðalskipulags
Fundur með Landmótun í Reykjavík, 17. Október
Fundur í Jöfnunarsjóði í Reykjavík
Fundir um aðgengismál og styrkumsóknir vegna þessa
Fundir með fulltrúum Félagsþjónustu Stranda og Reykhóla
Kynningarfundur vegna hugsanlegrar hótelbyggingar á Hólmavík, 24. Október
Sorpsamlag Strandasýslu, stjórnarfundur 24. október
Heimsókn í leikskóla vegna leikskólalóðar
Aðkoma að undirbúningi Hrekkjavöku og starfsemi Ozon
Fundur í Skólaráði 27. Október
Minnisblað um flutning dreifnáms. Fundur með forstöðumanni dreifnáms og
vettvangsskoðun í Þróunarsetur
Vegna manneklu hefur sveitarstjóri nokkrum sinnum sinnt baðvörslu í sundlaug.

Önnur verkefni samkvæmt bókunum sveitarstjórnar frá fyrri fundum, sem ekki er getið
hér að framan:
• Umferðarsamþykkt Strandabyggðar. Sveitarstjóri ræddi málið við umdæmisstjóra
Vegagerðarinnar og bíður frekari upplýsinga þaðan. Ljóst að þetta er ekki einfalt
ferli
• Staðfesting á tilnefningum í samráðshópa Vestfjarðastofu um a) samstarf í
velferðarþjónustu á Vestfjörðum og b) skiptingu tekna fiskeldissjóðs
• Staðfesting á skipan áheyrnarfulltrúa í stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga.
Að auki eru fjölmörg símtöl og skrifleg samskipti við einstaklinga og fyrirtæki.
Hólmavík 3.11.22
Þorgeir Pálsson
sveitarstjóri
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